
ASOCIAȚIA PENTRU COPII ȘI BĂTRÂNI 
„SFÂNTUL HRISTOFOR” - 2021

Poartă de grijă celor care au nevoie!



❖ 24 IANUARIE 2021: Ziua de rugăciune a voluntarilor la Biserica

„Sfânta Ecaterina” din București.

„Azi a fost o întâlnire minunată, în care noi hristoforii, am socializat și ne-am

bucurat de revedere. Mi-a plăcut că am relaționat deschis, iar atmosfera creată

împreună mi-a adus o stare de bine atât mie, cât și celorlalți. Această întâlnire a

însemnat pentru mine o detașare de programul încărcat de zi cu zi, având ocazia

de a ne cunoaște mai bine și a aduce bucurie." (ANA, P., voluntar)



❖ 21 FEBRUARIE 2021: Participarea hristoforilor la Sfânta Liturghie

și masa la Restaurantul Pancakes & More.

„A fost o întâlnire deosebită care te scoate din rutină și monotonie, o întâlnire prin

care am întâlnit oameni noi, oameni buni, pe care am reușit să-i cunosc prin jocurile

propuse, iar vizita la Muzeul Zambaccian mi-a pus în față unele opere de artă

deosebite." (ADRIAN, voluntar)



❖ 6 MARTIE 2021: Acțiune socială la Centrul Medico-Social 

"Sfântul Andrei" de ziua mamei și a mărțișorului.

Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, Mărțișor și Ziua Internațională a femeii,

voluntarii hristofori nu au ezitat să meargă la Centrul Medico - Social "Sfântul

Andrei", din cadrul DGASPC Sector 4 București.

Cu ajutorul voluntarilor și sponsorilor am reușit să aducem bucurii neuitate

bătrânilor izolați în pandemie.

Bătrâneii noștri au primit cu multă dragoste, mărțișoare, flori și fructe.





❖ 14 MARTIE 2021: Ziua de rugăciune a hristoforilor la Parohia Sf. 

Apostol Andrei și agapa frățească cu merinde la Așezământul

Studențesc Sf. Apostol Andrei, Sector 6 București.

„Azi a fost o zi despre rugăciune, bucurie, râsete și voie bună, despre jocuri,

zâmbete și autenticitate, despre respect, grijă și frumos, despre prețuire și

prietenie, despre NOI, voluntarii hristofori! (IOANA, voluntar)





❖ 12-28 APRILIE 2021: Campania umanitară "ÎMPARTE 

TUTUROR", ediția a IV-a de Paști.

Am reușit să facem pachete bogate celor 66 de persoane nevoiașe din

București și Ilfov. Beneficiarii noștri au primit daruri constând în produse

neperisabile (făină, mălai, orez, zahăr, ulei, paste, cozonaci, conserve), produse

perisabile (cașcaval, smântână, carne), dulciuri, fructe, suc și produse igienico-

sanitare (săpun, pastă de dinți, șampon, deodorant). În completarea donațiilor

făcute în bunurile materiale, au fost făcute și alte cumpărături în valoare de

3.640, 34 lei.





❖ 18-30 APRILIE 2021: Acțiunea socială „Sărbătorile Pascale, Lumini ale 

Bucuriei noastre”, ediția a IV-a de Paști.

Am bucurat la această acțiune 80 de copii și 63 de bătrâni instituționalizați.

Acțiunea a fost desfășurată sub genericul: „sărbătorile pascale, lumini ale bucuriei

noastre”, care a ajuns la ediția a IV-a, 18-30 aprilie 2021. Voluntarii hristofori s-au

implicat pentru cumpărăturile necesare, care au fost făcute în valoare de 4.109,69 lei,

pentru pregătirea pachetelor cu dulciuri, fructe, pască, suc și produse de igienă

corporală, ce au fost dăruite cu mult drag copilașilor și vârstnicilor instituționalizați.





❖ 8-9 MAI 2021: Ziua Asociației și a Sfântului Mucenic Hristofor

De 6 ani "Împreună la bine!"

În cadrul întâlnirii la zilele asociației, s-a amintit, cât de important este să fim

împreună la rugăciune și nu doar la ieșiri sau la pregătirea pachetelor cu donații

pentru nevoiași, copii și bătrâni, ci mai mulți la rugăciunea deasă rostită înaintea

Maicii Domnului și a Sfântului Mucenic Hristofor, ocrotitorii asociației noastre.

De asemenea, rugăciunea întreține energia și dorința cea bună de a lucra faptele

cele bune spre mântuire.





❖ 3 - 4 IULIE 2021: TABĂRA HRISTOFORILOR LA POIANA BRAȘOV

Voluntarii Asociației Sf. Hristofor, au mers într-o mica tabără de vară,

desfășurată în perioada 3-4 iulie la Poiana Brașov și Bușteni. Scopul organizării

taberei a fost închinarea la moaștele Sf. Mucenic Hristofor de la Mănăstirea Sf.

Ioan Botezătorul din Poiana Brașov, și cu acest prilej, voluntarii au avut ocazia de a

se cunoaște mai bine.





❖ 16 IUNIE – 23 IULIE 2021: Colecta umanitară „Ajută la Nevoie”, 

ediția a III-a.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu mijlocirea Sf. Mc. Hristofor, am reușit să

ducem la bun sfârșit, organizarea colectei umanitare „Ajută la Nevoie”, pentru

persoanele nevoiașe din București și Ilfov. Donațiile în bunurile materiale și

financiare au fost colectate în perioada: 16 iunie – 23 iulie 2021, fiind ajutate

concret 74 de persoane nevoiașe, dintre care 24 sunt copii. La această acțiune a fost

cheltuită suma de 3.628,28 lei. Cheltuielile au fost făcute pentru rechizite, alimente

perisabile și neperisabile și pentru sucurile naturale.





❖ 16 SEPTEMBRIE – 15 OCTOMBIRE 2021: Colecta umanitară

„Ajută la nevoie”, editia a IV-a.

Cu ajutorul Maicii Domnului și cu mijlocirea Sf. Mucenic Hristofor, Ascor

București împreună cu Asociația pentru copii și bătrâni Sf. Hristofor, s-a dus la bun

sfârșit și ediția a IV-a, a colectei umanitare „Ajută la nevoie".

Donațiile în bunurile materiale și financiare au fost colectate pentru

persoanele nevoiașe din București și Ilfov, în perioada: 16 septembrie - 15

octombrie 2021. La această campanie, au fost ajutate 65 de persoane nevoiașe.

Cheltuielile au fost în valoare de 3.083,63 de lei, pentru completarea pachetelor cu

alimente perisabile și neperisabile.







❖ 27 OCTOMBRIE 2021: 

Campania de voluntariat

„HAI ALĂTURI DE NOI”

Campania a fost organizată

în perioada 12-30 octombrie, cu

scopul de a recruta noi

voluntari. La această recrutare

s-au înscris peste 15 voluntari.

La întalnirea online cu ei, a avut

loc prezentarea asociației în

imagini (ppt), structura de

conducere și funcționare a

asociației. Voluntarii au fost

întrebați care este motivul

dorinței lor de a se implica

alături de noi și de ce vor să

devină hristofori prin acțiune.



❖ 26 NOIEMBRIE – 16 DECEMBRIE 2021: Acțiunea socială „Alături de 

voi”, ediția a I-a.

Am reușit să bucurăm 88 de copii și 102 de bătrâni instituționalizați, oferindu-

le cadouri și zâmbete, în condiții de siguranță sanitară.

Prin cadourile și zâmbetele oferite, copiii și bătrânii au simțit cu adevărat că le

suntem alături, acum în preajma sărbătorilor de iarnă și că nu sunt singuri și uitați

de tot.

Le-am dăruit pachete cu dulciuri, fructe de sezon, suc și produse de igienă

corporală în valoare de 5.044,73 lei, copiilor și bătrânilor aflați în evidența

DGASPC-urilor Sector 1 și Sector 4.









❖ 20 NOIEMBRIE - 20 DECEMBRIE 2021: Campania umanitară

„Împarte tuturor”, ediția a V-a.

Deși ne aflăm într-o perioadă a scumpirilor și a unei stări de nesiguranță din

cauza pandemiei actuale, donatorii noștri nu au fost indiferenți, ci foarte generoși!

Astfel, datorită vouă, am reușit să facem pachete pline cu de toate, celor 74 de

persoane nevoiașe din București și Ilfov și nu numai.

Pe lângă donațiile materiale primite, am cheltuit la această campanie umanitară

suma de 4.224,32 lei pentru alimentele perisabile și neperisabile necesare.





❖ 29 DECEMBRIE 2021 - 2 IANUARIE 2022: 

Tabăra de Anul Nou la Mănăstirea Putna.

În perioada 29 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, Asociația pentru copii și

bătrâni „Sf. Hristofor” a organizat o tabără de Anul Nou la Mănăstirea Putna

pentru voluntari. Aceștia au participat împreună la Sfintele Slujbe (Sfânta

Liturghie și Priveghere), unde au trăit intens datorită atmosferei calde din Sfânta

Mănăstire și a Stranei care le-au mângâiat sufletele cu cântările specifice.





➢ Cheltuieli beneficiari: 66,054 de lei

➢ Beneficiari ajutați: 751 de persoane 

➢ Voluntari implicați: 30 de hristofori

➢ Voluntarul anului 2021: Teodorescu Iozefina Diana

❖ REZULTATE 2021:



Vă mulțumim din suflet pentru susținere!

POARTĂ DE GRIJĂ CELOR CARE AU NEVOIE!


